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الوقائع : 

قـررت مـحكمة جـنح املـقطم واملـنعقدة بمجـمع مـحاكـم جـنوب الـقاهـرة حجـز الـجنحة رقـم 694 لـسنة 2020 
جنح املقطم للحكم بجلسة 10/3/2020، واملتهم فيها األستاذ زياد العليمى 

وكــانــت الــنيابــة الــعامــة قــد أســندت لــلمتهم انــه فــى غــضون عــام 2017 بــدائــرة قــسم شــرطــة املــقطم، نشــر 
بــسوء قــصد أخــباراً وبــيانــات وإشــاعــات كــاذبــة والــتى هــدفــت الــى إثــارة الــفزع بــني الــناس وتــكديــر الســلم 
الـعام وكـان ذلـك عـن طـريـق مـا أدلـى بـه لـقناة (BBC) االخـباريـة واملـذاعـة فـضائـيا لـلعامـة ( انـه يـوجـد فـى 
مـــصر ســـتني الـــف شـــخص فـــى الـــسجون بـــتهم تـــتعلق بحـــريـــة الـــرأى، وانـــه يـــوجـــد اكـــثر مـــن الـــف شـــخص 
مــختفى قســريــا، وان املــدعــو احــمد دومــة مــحبوس بــدون تــهم، ووجــود تــعذيــب بــالــسجون املــصريــة) وذلــك 
عـــلى خـــالف الـــحقيقة عـــلى الـــنحو املـــبني بـــالـــتحقيقات، وطـــلبت عـــقابـــه بـــنص املـــادتـــني 171/3 و 188 مـــن 

قانون العقوبات.

وقـــد جـــاء ذلـــك اإلتـــهام تـــأســـيساً عـــلى مـــا ورد بـــالـــبالغ املـــقدم مـــن الـــسيد/ أبـــو الـــنجا املحـــرزى املـــحامـــى 
واملــؤرخ 11/11/2017، والــذى أورد فــيه أنــه بــتاريــخ 6/10/2017 قــد شــاهــد إعــادة لــبرنــامــج عــلى قــناة 
(بـى بـى سـى) والـذى ظهـر فـيه األسـتاذ زيـاد وهـو يـنتقد مـنتدى شـباب الـعالـم، ويتحـدى رئـيس الجـمهوريـة 
بـــعدم مـــناظـــرتـــه، وأن هـــناك الـــعديـــد مـــن مـــساجـــني الـــرأى، وأن الشـــباب الـــذيـــن حـــضروا لـــذلـــك املـــؤتـــمر قـــد 

حصلوا على مبالغ مالية نظير حضورهم.

وملــا كــانــت تــلك الــتصريــحات – حســبما أورد الــشاكــى بــشكواه – تــنال مــن ســالمــة الــوطــن وتــبرز صــورة 
سـيئة ملـصر أمـام الـعالـم، األمـر الـذى مـعه تـقدم الـشاكـى بـبالغـه ضـد األسـتاذ زيـاد، وطـلب عـقابـه تـأسـيساً 

على ما زعم أنه بدر منه.

وقـد أرفـق بـبالغـه املـنوه عـنه بـالـفقرة الـسابـقة اسـطوانـة بـها مـقطع الـفيديـو الـذى يـزعـم بـقيام املـتهم بـإيـراد 
كافة األقوال املنسوبة اليه فيه.

وحـــيث بـــاشـــرت الـــنيابـــة الـــعامـــة تـــحقيقاتـــها فـــى ذلـــك الـــبالغ، واســـتمعت ألقـــوال الـــشاكـــى والـــذى تـــناقـــضت 
أقـوالـه بـالـتحقيقات حـتى مـع الـفيديـو املـنسوخ عـلى الـقرص املـدمـج املـقدم مـنه، كـما بـاشـرت الـتحقيق مـع 
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األســـتاذ زيـــاد فـــى غـــضون شهـــر ديـــسمبر املـــاضـــى الـــى أن قـــررت إحـــالـــة األوراق جـــنحة بـــاملـــواد الـــواردة 
بالقيد والوصف املبني بأمر اإلحالة.

وتـــداولـــت تـــلك الـــجنحة بـــالجـــلسات الـــى أن قـــررت املـــحكمة تـــأجـــيل نـــظر تـــلك الـــجنحة لجـــلسة 3/3/2020 
لتعذر حضور االستاذ زياد من محبسه، ولإلطالع كطلب دفاعه.

وحــيث حــضر الــيوم األســتاذ زيــاد مــن مــحبسه، وحــضر مــعه كــل مــن األســاتــذة/ نــجاد الــبرعــى – يــوســف 
عـــــواض – أحـــــمد راغـــــب – أحـــــمد فـــــوزى – راجـــــية عـــــمران – مـــــالـــــك عـــــدلـــــى – محـــــمد عـــــيسى – محـــــمود 
اسـماعـيل – أحـمد الـخواجـة، وتـمسك الـدفـاع الـحاضـر بـطلب فـض الحـرز الـخاص بـالـقرص املـدمـج الـذى 
يــنطوى عــلى الــفيديــو املــنسوب لــألســتاذ زيــاد، إال أن املــحكمة قــررت رفــضها لــعرض الــفيديــو وطــلبت مــن 

الدفاع إبداء مرافعته فى املوضوع.

وقـــد أكـــد األســـتاذ/ نـــجاد الـــبرعـــى عـــلى إثـــبات بـــعض الـــطلبات الـــجوهـــريـــة بـــمحضر جـــلسة الـــيوم، والـــتى 
تـــمثلت فـــى تـــمكني االســـتاذ زيـــاد ودفـــاعـــه مـــن اإلطـــالع عـــلى الـــفيديـــوإلبـــداء مـــالحـــظاتـــهم عـــليه، كـــما طـــلب 
االســتعالم مــن شــركــة TE Data عــن مــكان بــث املــوقــع الــذى نشــر املــحتوى محــل اإلتــهام، ومــن الــقائــم 
بنشـــر ذلـــك املـــقطع وهـــل اســـتحصل عـــلى مـــوافـــقة بـــالنشـــر مـــن األســـتاذ زيـــاد – فـــى حـــالـــة صـــحة الـــفيديـــو 

محل الجنحة املاثلة – من عدمه.

مرافعات السادة املحامني 

وبــدأ األســتاذ الــدكــتور/ يــوســف عــواض املــحامــى بــاملــرافــعة حــيث أثــبت أنــه يــدفــع الــجنحة املــاثــلة بــانــتفاء 
األركان القانونية للجريمة املنسوبة اليه، وانتفاء الدليل على ارتكاب املتهم للجنحة املاثلة.

وقـد دلـل عـلى ذلـك بـأنـه وفـى مـجال الحـديـث عـن صـحة إجـراءات الـتحقيق، فـإن الـنيابـة الـعامـة هـى املـلزمـة 
بـتقديـم الـدلـيل عـلى ارتـكاب املـتهم للجـرم املـنسوب الـيه ويـقتصر دور املـتهم فـى نـفيه، فـأمـا إذا كـان دلـيال 
ثــابــتا ال لــبس فــيه وال تــشكيك فــإن املــتهم ودفــاعــه يــصير لــزامــا عــليهما دحــض ذلــك الــدلــيل أو العجــز عــن 

ذلك، وهو ما يتحقق به سالمة التحقيقات.
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وأنـه وبـالـنظر لـألوراق والـجنحة املـاثـلة نجـد أن الـنيابـة الـعامـة لـم تـقدم ثـمة دالئـل ثـابـتة أو جـازمـة فـى نسـبة 
اإلتـهام لـلمتهم، إال أنـها قـامـت بـعمل مـحاكـاة لـذلـك الـدلـيل وسـارت طـيلة مـرحـلة الـتحقيق فـى الـسعى وراء 

إثبات صحة تلك املحاكاة أو شبه الدليل.

فــالــثابــت بــاألوراق أن الــدلــيل الــوحــيد فــى تــلك الــجنحة هــو الــفيديــو املــنسوب لــلمتهم واملــنسوخ عــلى قــرص 
مـدمـج مـن خـالل مـوقـع يـوتـيوب، وهـذا ال يـعتبر دلـيل إدانـة واضـح نـظرا لـعدم مـعرفـة مـصدره، وعـدم عـلمنا 
بــشخص الــقائــم بنشــرع، كــما أن الــنيابــة الــعامــة طــيلة مــرحــلة الــتحقيق لــم تــمكن املــتهم ودفــاعــه الــحاضــر 
مـعه مـن اإلطـالع عـلى ذلـك الـفيديـو واكـتفت بـالـتفريـغ الـخاص مـا ورد بـمحتوى ذلـك الـفيديـو فـقط وبـاشـرت 
تـحقيقها عـلى اسـاسـه وهـو مـا يـبطل كـل دلـيل مسـتمد مـن تـلك الـتحقيقات لـعدم نـزاهـة الـتحقيق عـلى هـذا 

النحو.

لــيس هــذا فحســب... بــل ســارت الــنيابــة الــعامــة فــى اثــبات صــحة ذلــك الــفيديــو املــنسوخ مــن مــوقــع يــوتــيوب 
ومـحاولـة إثـبات صـحته بـأن أرسـلته لـلهيئة لـوحـدة تـحقيق األدلـة الـجنائـية الـتى قـامـت بـندب خـبير ال نـعلم 
عـنه شئ ولـم يحـلف الـيمني امـام الـنيابـة الـعامـة او املـحكمة أو الـدفـاع وال نـعلم شئ عـن مـؤهـالتـه وهـل هـى 
كـافـية لـلمأمـوريـة املـكلف بـإثـباتـها مـن عـدمـه، وذلـك لـلتأكـد مـن سـالمـة الـفيديـو وخـلوه مـن أى تـالعـب، إال أن 
مـا جـاء بـنتيجته يجـزم بـأنـه لـم يـقم بـالـفحص عـلى نـحو صـحيح حـيث أورد بـأن الـفيديـو سـليم وخـالـى مـن 
ثــمة أعــمال مــونــتاج فــى حــني أنــه هــو بــذاتــه قــرر بــأن هــناك عــبارة عــبارة عــن الــلينك الــخاص بــاملــوقــع الــذى 

قام برفع هذا الفيدية تظهر على الشاشة بشكل متحرك، وشتان بني هذا وذاك.

كــما خــاطــبت الــنيابــة الــعامــة مــديــنة اإلنــتاج اإلعــالمــى لــالســتفسار عــما إذا كــانــت قــناة BBC ثــبت مــن 
داخلها أم ال، وجاء الرد بأنها ال تبث من داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمى.

وكــل مــا انــتهجته الــنيابــة الــعامــة فــى هــذا الــشأن مــا هــو إال الــسعى وراء إلــصاق الــتهمة بــاملــتهم فحســب، 
فـى حـني أن املـتهم ال يـجوز مـحاسـبته مـن األسـاس كـونـه لـم يـقم بنشـر أى شئ – هـذا لـو سـلمنا بـصحة 

الفيديو وما ورد بمحتواه – وأن املتهم هو من قام بالنشر.

وملــا كــانــت الــنيابــة قــد أغــفلت ذلــك أثــناء تــحقيقاتــها وســعت وراء املــتهم وهــل هــو مجــرى الــحوار مــن عــدمــه، 
فــإن ذلــك يــخالــف الــنص الــعقابــى الــذى يجــرم نشــر وبــث اإلشــاعــات واألخــبار والــبيانــات الــكاذبــة، ومــن ثــم 

يكون النعى على قصور التحقيقات نعيا سديدا.
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ثــم اســتكمل األســتاذ/ أحــمد راغــب الــدفــاع عــن املــتهم، والــذى دفــع بــعدم دســتوريــة نــص املــادة 188 مــن 
قـانـون الـعقوبـات ملـخالـفتها نـص املـادتـني 70،71 مـن الـدسـتور املـصرى، وذلـك ألن نـص تـلك املـادة يـقرر 
عـقوبـة الـحبس والـغرامـة أو إحـداهـما وذلـك لـكل مـن نشـر بـسوء قـصد بـيانـات أو اخـبار أو اشـاعـات كـاذبـة، 
فــى حــني أن املــادة 70 مــن الــدســتور قــد اقــرت بحــريــة الــصحافــة واملــادة 71 قــد حــظرت بــأى وجــه فــرض 
رقــابــة عــلى الــصحف ووســائــل االعــالم املــصريــة، كــما أنــه ال تــوقــع أى عــقوبــة ســالــبة للحــريــة فــى الجــرائــم 

التى ترتكب بطريق النشر.

ملـا كـان مـا تـقدم، وحـيث أن الـنص املـنعى عـليه بـعدم دسـتوريـته قـد خـالـف – مـن وجـهة نـظر الـدفـاع – مـا 
ورد بــنص املــادتــني 70 ، 71 مــن الــدســتور املــصرى، األمــر الــذى مــعه يــجب تحــريــك الــدعــوى الــدســتوريــة 

عليه تمهيدا إللغائه.

واخـتتم مـرافـعته بـطلب تحـريـم املـحكمة لـدعـوى عـدم دسـتوريـة نـص املـادة 188 مـن قـانـون الـعقوبـات، او 
تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن الدفاع من إقامة الدعوى الدستورية على ذلك النص.

واســتكمل املــرافــعة األســتاذ/ نــجاد الــبرعــى، والــذى طــلب تــطبيق نــص املــادة 29 مــن الــقانــون رقــم 180 
لــــسنة 2018 عــــلى وقــــائــــع الــــجنحة املــــاثــــلة بــــاعــــتباره قــــانــــون أصــــلح لــــلمتهم، وذلــــك إعــــماال لــــنص املــــادة 
الـخامـسة مـن قـانـون الـعقوبـات والـتى تـعطى الـحق لـلمتهم طـاملـا لـم يـصدر حـكم فـى الـدعـوى املـقامـة عـليه 

ان يتمسك بتطبيق القانون األصلح عليه.

وقــد اوضــح االســتاذ نــجاد الــبرعــى ان نــص املــادة 188 عــقوبــات يــتعارض بــشكل واضــح مــع نــص املــادة 
29 مـن الـقانـون رقـم 180 لـسنة 2018، حـيث أن األولـى تـقرر الـحبس فـى جـرائـم النشـر – بـالـرغـم مـن 
مــخالــفة ذلــك لــلدســتور كــما وضــح األســتاذ احــمد راغــب – والــثانــية تــقرر بــعدم جــواز تــوقــيع عــقوبــة ســالــبة 
للحــريــة فــى الجــرائــم الــتى تــرتــكب بــطريــق النشــر أو الــعالنــية، ومــن ثــم يــكون هــذا الــنص األخــير أصــلح 

للمتهم وعليه يطالب الدفاع بتطبيقه.

امـــا عـــن الـــنسخ الـــضمنى لـــنص املـــادة 188 عـــقوبـــات بـــاملـــادة 29 مـــن الـــقانـــون رقـــم 180 لـــسنة 2018 
فــاملــقصود بــذلــك وقــف الــعمل بــالتشــريــع املــنسوخ وتجــريــده مــن قــوتــه املــلزمــة اى نــسخ الــقاعــدة الــقانــونــية 

وانهاء سريانها ومنع العمل بها.

ويــتم ذلــك االلــغاء بتشــريــع الحــق يــنص عــلى االلــغاء صــراحــة او يــدل عــليه ضــمنيا بــأن يشــتمل عــلى نــص 
يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد املوضوع الذى سبق وان قرر قواعده.
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ويـأتـى هـذا املـفهوم مـتسقا مـع نـص املـادة الـثانـية مـن الـقانـون املـدنـى بـأنـه ال يـجوز الـغاء نـص تشـريـعى 
اال بتشـــريـــع الحـــق يـــنص صـــراحـــة عـــلى هـــذا االلـــغاء او يـــشمل عـــلى نـــص يـــتعارض مـــع نـــص التشـــريـــع 

القديم.

وحـيث كـان املـادة 29 الـتى يـطالـب الـدفـاع بـتطبيقها عـلى الـجنحة املـاثـلة قـد جـاءت بـحكم عـام يـمنع تـوقـيع 
عــقوبــة ســالــبة للحــريــة فــى قــضايــا النشــر، فــإن ذلــك مــعناه انــها ألــغت املــادة 188 مــن قــانــون الــعقوبــات 
الــواردة بــأمــر اإلحــالــة، ومــن ثــم وجــب عــلى املــحكمة طــرح هــذه األخــيرة والــحكم بــمقتضى نــص املــادة 29 

من القانون رقم 180 لسنة 2018.

ثـم اسـتكمل الـدفـاع األسـتاذ/ مـالـك عـدلـى، والـذى دفـع بـعدم تـوافـر جـريـمة أركـان جـريـمة نشـر اخـبار او 
بــــيانــــات او اشــــاعــــات كــــاذبــــة املــــنصوص عــــليها بــــاملــــادة 188 بــــركــــنيها املــــادى واملــــعنوى، وقــــرر أن الــــنص 
الـعقابـى آنـف الـبيان يـعاقـب عـلى النشـر ويـخاطـب مـن قـام بـالنشـر، أى ان الـركـن املـادى هـنا يـتوافـر بـفعل 
النشـر والـذى تحـددت طـرق الـعالنـية فـى النشـر بـنص املـادة 171 مـن قـانـون الـعقوبـات، إلغـذا لـم تـتوصـل 

التحقيقات للناشر فال يجوز عقاب غيره.

امـا كـاتـب املـقال مـثال أو مـن ادلـى بحـديـث صـحفى او املسـتضافـني فـى الـبرامـج اإلعـالمـية فـإن هـؤالء تـتم 
مـعاقـبتهم عـلى مـا صـدر مـنهم مـن إذا وافـقوا عـلى النشـر، واملـوافـقة هـنا يـجب أن تـكون إمـا صـريـحة أو 
ضــمنية، فــلو قــام أى شــخص بــعمل لــقاء فــى أحــد الــبرامــج اإلعــالمــية ولــم يــصرح بــرغــبته فــى نشــره فــإن 
كـــافـــة مـــا أورده مـــن أقـــوال او افـــعال فـــى هـــذا الـــبرنـــامـــج ال يـــجوز مـــعاقـــبته عـــليها إذا كـــانـــت تـــنطوى عـــلى 

جرائم ألنه لم يصرح او يوافق على النشر.

كـما أن املـادة ال تـعاقـب عـلى النشـر إال إذا كـان بـقصد ان يـؤدى النشـر الـى تـكديـر السـلم واألمـن الـعام 
ونشـــر الـــفزع بـــني الـــناس او الـــحاق الـــضرر بـــاملـــصلحة الـــعامـــة، وتـــلك الجـــريـــمة مـــن الجـــرائـــم الـــتى تـــتطلب 

قصدا خاصاً بحيث يمكن معه الوقوف على نية الناشر وما يبتغيه من وراء ما قام بنشره.

واخـيرا فـإن مـا ينشـر يـجب ان يـكون مـؤثـم حـتى يـمكن إعـمال الـقاعـدة الـعقابـية، فـاألخـبار او الـبيانـات او 
اإلشـاعـات يـجب ان تـكون كـاذبـة حـتى يـمكن مـعها املـعاقـبة عـليها، أمـا اذا كـانـت صـحيحة فـال جـريـمة وال 

عقاب.

وعـــليه كـــان يـــجب عـــلى الـــنيابـــة الـــعامـــة – وحـــيث ان االســـتاذ املـــتهم مـــتمسك بـــانـــكاره لهـــذا الحـــديـــث – ان 
تـثبت أوال بـأن املـتهم قـد ادلـى ابـتداء بـالحـديـث املـنسوب الـيه وانـه ادلـى بـه الـى جـهة تـملك ان تنشـره او ال 
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تنشــره، وثــانــيا الــتأكــد مــن أن املــتهم قــد أذن بنشــر حــديــثه اى بــعدمــا راجــعه مــراجــعة هــادئــة ووافــق عــلى 
نشـره، وثـالـثا ان تـتثبت الـنيابـة الـعامـة مـن ان مـا قـالـه املـتهم مـا هـو اال مـحض اشـاعـات واكـاذيـب وبـيانـات 
واخــبار كــاذبــة، فــلو كــانــت األخــبار والــبيانــات صــحيحة فــال جــريــمة وال عــقاب عــلى مــا بــدر مــنه، ورابــعا ان 
تـثبت الـنيابـة الـعامـى الـقصد الـجنائـى بـأن تـتوصـل الـى ان مـبتغى املـتهم هـو بـث األكـاذيـب لـتكديـر السـلم 
واألمـن الـعام، فـاملـكلف بـإثـبات الجـريـمة واركـانـها هـى الـنيابـة الـعامـة وذلـك اعـماال ملـبدأ افـتراض الـبراءة، 

فيتطلب إلدانة اى شخص ان تثبت النيابة العامة ذلك اإلتهام على الشخص.

ملـا كـان مـا تـقدم، وحـيث ان املـتهم لـم يـقم بنشـر الـغيديـو محـل االتـهام عـلى صـفحته مـثال او لـم يـأذن ألى 
شـخص اخـر بنشـره، فـمن ثـم كـان حـرى بـالـنيابـة الـعامـة ان تـبحث عـلى الـناشـر، إال أنـها تـتبعت مـا ورد 
بهـذا الـفيديـو املـزمـع نسـبته لـلمتهم وتـتبعته وصـوال لـلزج بـاملـتهم املـاثـل بـدالئـل واهـية ال تـصلح ألن تـصبح 

أركان الجريمة املثارة باألوراق.

فهـــذا الـــفيديـــو قـــد خـــال مـــن الـــلوجـــو الـــخاص بـــقناة BBC فـــى حـــني ان الـــنيابـــة الـــعامـــة قـــد اجـــزمـــت بـــذلـــك 
بـاملـخالـفة ملـا هـو ثـابـت بـالـتقاريـر الـفنية كـما انـه ال يـوجـد اسـم لـلبرنـامـج او الـقناة، كـما ان الـشاكـى قـرر انـه 
قـام بـنسخ الـفيديـو مـن مـوقـع مـجهول عـلى االنـترنـت وان االسـطوانـة تحـمل عـبارات ال يـمكن ان تـبثها اى 

قناة إذاعية ايا كانت.

وعــلى الــفرض الجــدلــى بــأن املــتهم قــد تــفوه بــما نســبته الــيه الــنيابــة الــعامــة مــن انــه قــال ان بــمصر ســتني 
الــــف مــــسجون فــــى قــــضايــــا رأى وأن احــــمد دومــــة فــــى الــــسجن بــــدون وجــــه حــــق وان هــــناك الــــف مــــختفى 

قسريا، فهل اثبتت النيابة العامة ان ما قاله هو اخبار او بيانات كاذبة؟ بالطبع ال.

فــبصرف الــنظر عــن ان املــتهم قــد نشــر ام لــم ينشــر، كــان لــزامــا عــلى الــنيابــة الــعامــة ان تــتأكــد مــن صــحة 
االخـبار والـبيانـات الـتى نسـبتها لـلشاكـى عـلى انـها اخـبار وبـيانـات كـاذبـة، والجـديـر بـالـذكـر ان مـا نسـبته 
الـنيابـة الـعامـة لـلمتهم عـلى انـها اخـبار كـاذبـة هـى اخـبار بـالـفعل تـم نشـرهـا عـبر وسـائـط االعـالم املـصريـة 

املرخصة والتى تعمل وفقا لقوانني الدولة املصرية وعبر عدد من املواقع الحكومية الرسمية.

وقـدم حـافـظة مسـتندت تـنطوى عـلى صـورة مـن مـلف خـاص مـنشور بجـريـدة املـصرىـالـيوم بـعددهـا الـورقـى 
بــــتاريــــخ 19/4/2015 يــــتناول انــــتهاكــــات بــــعض افــــراد وضــــباط وزارة الــــداخــــلية ويــــعدد وقــــائــــع واحــــكام 
صـدرت فـى انـتهاكـات مـختلفة، وكـذلـك خـبر بجـريـدة املـصرى الـيوم بـتاريـخ 12/9/2018 بـعنوان نـدوة عـن 
االخـــتفاء القســـرى وابـــو ســـعدة يـــكشف احـــصائـــية عـــن املـــحبوســـني، وخـــبر عـــلى املـــوقـــع االلـــكترونـــى لـــليوم 
الـسابـع بـتاريـخ 17/11/2016 بـعنوان انـتصارا لحـريـة الـرأى كـتاب ومـثقفون يـشيدون بـالـعفو عـن اسـالم 
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بـــــحيرى ومـــــعتقلى الـــــتظاهـــــر ،، محـــــمد ســـــلماوى :اســـــتجابـــــة مـــــن الـــــقيادة الـــــسياســـــية لـــــلشارع ،، فـــــريـــــدة 
الشوباشى:عقبال باقى املحبوسني.

كــما قــدم خــبرا اخــر مــن املــوقــع الــرســمى لــلهيئة الــعامــة لــالســتعالمــات بــتاريــخ 15 مــارس 2017 بــعنوان 
الـعفو الـرئـاسـى عـن شـباب قـضايـا الـرأى وارد بـه تـعدادا لـقرارات الـعفو الـرئـاسـى الـتى صـدرت مـن رئـاسـة 
الجــمهوريــة بــالــعفو عــن املــحبوســني فــى قــضايــا رأى، وكــذلــك خــبر عــلى املــوقــع االلــكترونــى لجــريــدة الــيوم 
الــــسابــــع فــــى 3/11/2016 بــــعنوان لــــجنة الــــعفو عــــن املــــحبوســــني تــــبدأ فــــحص الــــحاالت وتــــجتمع الســــبت 
وتــضع خــطة عــملها وتــعطى االولــويــة لــلطلبة ثــم الــفتيات ثــم املحتجــزيــن فــى قــضايــا النشــر، وكــذلــك صــورة 
مـن الـغالف الـخاص بـالـعدد الـورقـى لجـريـدة املـصرى الـيوم بـتاريـخ 19/4/2015 بـعنوان املـصرى الـيوم 
تـفتح اخـطر مـلف عـن بـطوالت الشهـداء وانـتهاكـات الـداخـلية، واخـيرا خـبر مـن املـوقـع االلـكترونـى لـلمصرى 
الــيوم بــتاريــخ 18/3/2019 بــعنوان املــنظمة املــصريــة تــطالــب الــنائــب الــعام بــإخــالء ســبيل املــحبوســني فــى 

قضايا رأى.

كــل هــذه االخــبار الــرســمية تــؤكــد بــأن هــناك اخــتفاء قســرى وان هــناك بــعض االنــتهاكــات تحــدث مــن قــبل 
ضــباط الــداخــلية، فــلو ســلمنا بــصحة مــا نســب لــلمتهم مــن اقــوال فــهى عــلى هــذا الــنحو اخــبار صــحيحة 
وليســت كــاذبــة، وكــان يــجب عــلى الــنيابــة الــعامــة الــتثبت مــن صــدق مــا جــاء بــاألقــوال املــزمــع صــدورهــا مــن 
املـــتهم اوال قـــبل ان تـــحيل الـــجنحة لـــلمحكمة، اال انـــها لـــم تـــفعل ذلـــك اســـتكماال ملســـلسل الـــقصور الجـــلى 

الواضح فى التحقيقات وفى االستدالل.

واخــيرا ... ان هــذه الجــريــمة تــتطلب قــصدا خــاص، فــال يــكفى لــثبوتــها فــى حــق مــرتــكبها الــقصد الــعام، 
ولـــكن يـــجب تـــوافـــر نـــية قـــصد املـــتهم تـــكديـــر الســـلم الـــعام او زعـــزعـــة االســـتقرار او مـــا اســـند لـــلمتهم مـــن 

اتهامات.

وحــيث ان الــنيابــة قــد عجــزت عــن اثــبات الــدلــيل فــى الــدعــوى الــجنائــية املــاثــلة، كــما عجــزت عــن تــقديــم دلــيل 
واضح امام املحكمة، األمر الذى معه وطبقا ملا اوضحناه سلفا تنتفى أركان الجريمة فى حق املتهم.

ثــم اســتكمل املــرافــعة األســتاذ/ نــجاد الــبرعــى والــذى قــرر بــأن املــتهم ضــحية عــملية اســتهداف ســياســى، 
وكـل مـا جـاء بـاألوراق يـؤكـد ذلـك مـن وهـن الـدلـيل املـقدم بـه لـلمحاكـمة، وعـدم اتـباع االجـراءات الـصحيحة 

فى االستدالل مرورا بكل مراحل الدعوى الجنائية املاثلة حتى اإلحالة للمحاكمة.
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دفاع زياد العليمي عن نفسه 

وحـيث طـلب األسـتاذ / زيـاد الـعليمى الحـديـث واسـتكمال الـدفـاع عـن نـفسه وصـرحـت لـه املـحكمة بـالحـديـث 
فقرر باآلتى:

كـان لـزامـا عـلينا أن نسـرد لـلمحكمة صـحيح وقـائـع الـجنحة املـاثـلة لـكي تسـتقيم أدلـتها وتـتسانـد فـإذا مـا 
تـنافـرت تـلك األدلـة ولـم تـسانـد بـعضها الـبعض أضـحت أقـوال الـشاكـى مـشكوكـا فـي صـحتها، وهـو األمـر 

الذي يستتبع بالضرورة صدور الحكم بالبراءة ولذلك فإننا نوضح بما يلي:-

اوال: انـــــا مـــــحامـــــى حـــــر، ووكـــــيل مـــــؤســـــسي و عـــــضو املـــــكتب الـــــسياســـــي للحـــــزب املـــــصري الـــــديـــــمقراطـــــي 
االجتماعي، وعضو مجلس الشعب عام 2012، وكنت أصغر عضو مجلس شعب فى تاريخ البرملان

ثـــانـــيا: الـــشاكـــى رغـــب فـــى تـــلقى الـــدعـــم مـــن الحـــزب املـــصرى الـــديـــمقراطـــى اإلجـــتماعـــى – والـــذى كـــنت 
ومـازلـت عـضو الـلجنة الـتأسـيسية للحـزب ووكـيل مـؤسـسيه – فـى خـوض انـتخابـات الـبرملـان عـام 2012، 
إال أن الحـزب رفـض دعـم الـشاكـى لـعدم اسـتيفائـه الشـروط، فـى حـني أن الحـزب قـد سـانـدنـى فـى خـوض 
تـــلك اإلنـــتخابـــات مـــما أســـفر عـــن فـــوزى بـــمقعد فـــى الـــبرملـــان فـــى تـــلك الـــفترة، مـــما أثـــار حـــفيظة الـــشاكـــى 

وكانت األساس للكيد والجور الذى اتعرض له اآلن.

وانا ادفع التهم املوجهة لى بالدفوع اآلتية:

اوال: عدم جدية التحريات وارتقائها لدرجة البطالن:

وكـما تـعلمنا مـن سـاحـات عـدلـكم فـالتحـريـات الشـرطـية هـى عـملية تجـميع لـلقرائـن واإلمـارات الـتى تـفيد فـى 
كــشف حــقيقة الجــريــمة املــرتــكبة ونســبتها الــى فــاعــلها، أوكــلها الــشارع الــى مــأمــورى الــضبط الــقضائــى 
ومـساعـديـهم فـى سـبيل الـبحث عـن مـرتـكبى الجـرائـم بـغية الـكشف عـنهم وضـبطهم، والتحـريـات وإن كـانـت 
تــــمثل عــــدوانــــاً عــــلى الحــــريــــة اإلنــــسانــــية إال أن الــــصالــــح الــــعام يــــبررهــــا وذلــــك لــــضرورة مــــكافــــحة الجــــرائــــم 

والقبض على مرتكبيها.
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والبـد أن تسـتوفـى التحـريـات إجـراءاتـها الـشكلية والـقانـونـية واملـوضـوعـية حـتى يـمكن الجـزم بـصحتها، وفـى 
حــــالــــة تخــــلف أى شــــرط مــــن هــــذه الشــــروط فــــإن التحــــريــــات تــــكون بــــاطــــلة وال يــــعتد بــــها كــــدلــــيل إلدانــــة أى 

شخص.

إال أن التحـريـات ال يـمكن أن تـكون وحـدهـا هـى الـدلـيل الـوحـيد عـلى إقـتراف املـتهم للجـريـمة املـسندة إلـيه، 
ذلـك بحسـبان أن التحـريـات ال تـعدو أن تـكون رأيـاً ملـن قـام بتحـريـرهـا، وقـد تـحتمل الـصدق أو الـكذب فـى 
الـــعديـــد مـــن املـــناحـــى، لـــذلـــك أنـــاط الـــشارع بـــاملـــحاكـــم حـــني تـــقديـــر أدلـــة الـــثبوت أن تـــؤســـس املـــحكمة نســـبة 
الجــــريــــمة الــــى مــــن قــــام بــــمقارفــــتها بــــناءاً عــــلى أدلــــة أخــــرى بــــجانــــب التحــــريــــات تــــكون مــــعززة ملــــا ســــاقــــته 

التحريات من أدلة.

وهــناك عــناصــر مــوضــوعــية ملــحضر التحــريــات البــد مــن تــوافــرهــا حــتى ال يــنال مــن ســالمــته، أهــمها تحــديــد 
شـخص املتحـرى عـنه بـمنتهى الـدقـة، وبـيان الجـريـمة الـجارى جـمع التحـريـات بـشأنـها، وبـيان الـصلة بـني 

املتهم والجريمة املتحرى عنها.

وقـــد أرســـت مـــحكمة الـــنقض الـــعديـــد مـــن املـــبادئ بـــشأن تـــوافـــر الـــعناصـــر املـــوضـــوعـــية ملـــحضر التحـــريـــات 
وســـالمـــة أجـــزاؤه، أهـــمها إيـــراد الـــواقـــعة املتحـــرى عـــنها أو الجـــريـــمة محـــل التحـــرى إيـــراداً قـــاطـــعاً محـــدداً 

لدور املتهم وكيفية مشاركته فيها.

ملــا كــان مــا تــقدم جــميعه، وحــيث كــان الــبني مــن مــحضر التحــريــات املــرفــق بــالــجنحة املــاثــلة، أن التحــريــات 
الـتى قـام بـإجـرائـها محـرر مـحضر تحـريـات االمـن الـوطـنى تـنفيذاً لـقرار الـنيابـة الـعامـة فـى املـحضر املـاثـل 
والــتى قــام بــها وأكــدتــها لــه مــصادره املــوثــوق فــيها قــد أســفرت عــن صــحة الــواقــعة والــتى تــتمثل فــى قــيام 
املـتهم املـاثـل مـن خـالل املـداخـلة الـهاتـفية الـتى أجـراهـا عـلى قـناة BBC اإلخـباريـة بـتاريـخ 6/10/2017 
بـــالـــتهكم عـــلى تـــنظيم مـــؤتـــمر الـــدولـــى للشـــباب بشـــرم الـــشيخ، بـــاإلضـــافـــة الـــى اتـــهام الشـــباب املـــشاركـــني 
بـاملـؤتـمر بـتلقيهم مـبالـغ مـالـية مـقابـل مـشاركـتهم بـاملـؤتـمر، وذلـك بتحـريـض مـن جـماعـة اإلخـوان اإلرهـابـية 

بالخارج.

وملـــا كـــان مـــحضر التحـــريـــات قـــد يـــبني ومـــن الـــوهـــلة األولـــى بـــاحـــتوائـــه لـــلعديـــد مـــن مـــواطـــن الـــزيـــف والـــكذب 
واإلفــــتراء الــــغير مــــبرر عــــلى شــــخصى، إال أنــــنى اتــــساءل وبــــحق .... ملــــا كــــان محــــرر مــــحضر التحــــريــــات 
عــبقرى الــى هــذا الحــد بــأن عــلم بــمقاصــدى وأقــوالــى الــتى أدلــيت بــها عــلى حــد زعــمه، فــكيف لــه أال يــعلم 

موعد إنعقاد مؤتمر الشباب محل الواقعة أساساً بعد ما توصل اليه من كم هائل من معلومات؟؟؟
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فـقد أوقـع محـرر مـحضر التحـريـات بـنفسه وبـمحضره فـى هـاويـة الـبطالن حـينما أورد أن الحـديـث املـزمـع 
صـــدوره مـــن املـــتهم فـــى 6/10/2017، فـــى حـــني أن مـــؤتـــمر الشـــباب كـــان فـــى الـــفترة مـــن 4/11/2017 
وحـــتى 10/11/2017، فـــإذا كـــان محـــرر املـــحضر ومـــصادره املـــوثـــوق فـــيها الـــتى اســـتمد مـــنها مـــعلومـــاتـــه 
حـــول صـــحة الـــواقـــعة وظـــروفـــها ومـــالبـــساتـــها والـــتى أوردت لـــه كـــل تـــلك املـــعلومـــات، أيـــعقل إذن أن ال تـــعلم 

بموعد إنعقاد املؤتمر؟

وســؤال آخــر... مــن أيــن أجــزم محــرر مــحضر التحــريــات بــأنــنى قــمت بــعمل املــداخــلة املــزعــومــة عــلى قــناة 
BBC فـى حـني ان الـنيابـة أوردت فـى السـطر االول مـن الـصفحة الـسابـعة بـأنـه ال يـوجـد لـوجـو لـلقناة أو 

اسم برنامج؟

وأخيراً كيف توصلت تحرياته لصحة الواقعة كما أقر بها وذلك بعد حدوثها بأكثر من 24 شهراً كاملة؟

غـــايـــة األمـــر أن مـــحضر التحـــريـــات مـــا هـــو إال تـــرديـــد ملـــا أورده الـــشاكـــى بـــمحضره بـــالـــوقـــائـــع والـــتواريـــخ 
مــضافــاً الــيها اســتغاللــه لــحبسى احــتياطــياً عــلى ذمــة الــقضية رقــم 930 لــسنة 2019 حــصر أمــن دولــة 

عليا بمحضر تحريات آخر، فتفنن فى كيفية نسبة التهمة محل املحضر املاثل لى.

وحــيث جــاء مــحضر التحــريــات عــلى هــذه الــشاكــلة الــتى أوردهــا محــرره، وقــد أورد فــيها بــالخــطأ الــدلــيل 
عــلى بــطالن مــحضره املــاثــل، االمــر الــذى يجــزم بــمكتبية مــحضر التحــريــات، وعــدم قــيام محــرر املــحضر 
بـــثمة تحـــريـــات مـــن األســـاس، ومـــن ثـــم يـــضحى الـــدفـــع بـــبطالن التحـــريـــات وعـــدم جـــديـــتها دفـــعاً ســـديـــداً لـــه 

أصله الثابت باألوراق، ويستقيم مع مقتضيات العقل واملنطق، بما يتعني معه قبوله. 

ثانيا: قصور و تضارب تقارير الفحص الفني :

قصور تقرير الفحص الفنى:•

قـد ورد بـنتيجة تـقريـر الـفحص الـفنى لـلفيديـو محـل االتـهام بـأنـه تـبني اضـافـة عـبارة كـتابـية بـالـلغة االجـنبية 
عــلى املــقطع وهــى (youtube.com/Egytalkshow) اال ان الــفيديــو ســليم وخــالــى مــن اى تــالعــب او 
اعــمال مــونــتاج، فــى حــني انــه وبــمطالــعة مــرفــقات هــذا الــتقريــر مــن الــصور الــفوتــوغــرافــية يــتبني اخــتالف 
مـوضـع تـلك الـعبارة االجـنبية عـلى الـصور املـأخـوذة مـن تـفريـغ االسـطوانـة، وهـو االمـر الـذى يجـزم بـأن تـلك 
الـعبارة هـى عـبارة متحـركـة طـوال فـترة عـرض الـفيديـو، االمـر الـذى يـتناقـض مـع مـا ورد بـالـتقريـر مـن خـلو 

الفيديو من اى تالعب او اعمال مونتاج، بما يدلل على التالعب فى الفيديو املنسوب لى.
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جـــاء تـــقريـــر الـــفحص الـــفنى الـــصادرمـــن االدارة الـــعامـــة لـــتحقيق االدلـــة الـــجنائـــية ـ املـــعامـــل الـــجنايـــة •
مـتضارب مـع مـاجـاء بـتفريـغ الـنيابـة الـعامـة لـلفيديـو محـل االتـهام مـن حـيث املـدة الـزمـنية لـلفيديـو عـلى 

النحو التالى:

ورد بمحضر تحقيقات النيابة بتاريخ 28/11/2017 ص 6،7:✴

مـلحوظـة: حـيث قـدم الـحاضـر اسـطوانـة مـدمـجة قـمنا بـمشاهـدتـها وتـبني لـنا ان بـداخـلها مـقطع فـيديـو تـبدا 
مـــقدمـــته بـــتعريـــف االشـــخاص الـــذيـــن ســـوف يـــقدمـــون الـــحوار........واملـــقطع يـــقع فـــى اثـــنى عشـــرة دقـــيقة 

وثمانية وخمسون ثانية ..."

بينما ورد بتقرير الفحص الفنى املؤرخ 20/12/2017:✴

"الــــفحص الــــفنى: بــــفض الحــــرز بــــعد الــــتأكــــد مــــن صــــحة وســــالمــــة اخــــتامــــه وجــــد عــــبارة عــــلى االســــطوانــــة 
مــــاركــــة......، وبــــتفريــــغها تــــبني احــــتوائــــها عــــلى مــــقطع فــــيديــــو بــــعنوان ( زيــــاد الــــعليمى يغســــل ســــيساوى 
مـشارك فـى مـؤتـمر الشـباب ـ الزم نـغير الـسيسى الـفاشـل ـ youTube. WEBM ) مـدتـه 12 دقـيقة و 

57 ثانية وهو عبارة عن تسجيل .." 

وبــــمطالــــعة تــــحقيقات الــــنيابــــة وتــــقريــــر الــــفحص الــــفنى يــــتضح جــــليا الــــتضارب الــــفادح بــــني املــــدة الــــزمــــنية 
لـلمقطع الـنيابـة الـعامـة اثـبتت انـه 12 دقـيقة 58 ثـانـية فـى حـني ان تـقريـر الـفحص اثـبت ان املـقطع مـدتـه 
12 دقـيقة و57 ثـانـية اى ان هـناك فـارق ثـانـية واحـدة بـني الـفيديـو الـذى تـم عـرضـه عـلى الـنيابـة والـفيديـو 
الـذى تـم عـرضـه عـلى االدارة الـعامـة لـالدلـة الـجنائـية، وهـو االمـر الـذى يـثير الـشكوك حـول صـحة الـفيديـو 
واالســطوانــة املــدمــجة محــل االتــهام، بــل ويــؤكــد وجــود تــالعــب فــى الــفيديــو وقــطع جــزء مــنه، وفــرق الــثانــية 

رقميا كبير جدا وله دالالت كثيرة على التالعب والتزييف.

تضارب تقرير الفحص الفنى مع تقرير الهيئة الوطنية لالعالم والهندسة االذاعية:•

فقد ورد بتقرير الفحص الفنى:
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"...بـــــالـــــفحص الـــــفنى ملـــــقطع الـــــفيديـــــو تـــــبني اضـــــافـــــة عـــــبارة كـــــتابـــــية بـــــالـــــلغة االجـــــنبية عـــــلى املـــــقطع وهـــــى 
(youtube.com/Egytalkshow) اال ان الـفيديـو الـوارد لـلفحص صـحيح وانـه خـالـى مـن اى تـالعـب 

أو اعمال مونتاج ."

بينما ورد بتقرير الهيئة الوطنية لالعالم:

فـى الـصفحة رقـم 6 أنـه: " زيـاد: اه كـنت اتـمنى ان الـحوار الـلى بـيديـره الـسيسى فـى شـرم الـشيخ فـى ( 
قطع لحظى)...."

وبـــمطالـــعة تـــقريـــر الـــفحص الـــفنى لـــم يـــثبت وجـــود قـــط لحـــظى وجـــزم بـــصحة الـــفيديـــو فـــى حـــني ان تـــقريـــر 
الـهيئة الـوطـنية لـالعـالم اثـبت وجـود الـقطع اللحـظى وهـو االمـر الـذى يـثبت مـعه وجـود تـالعـب فـى الـفيديـو 

وفبركة الفيديو املنسوب لى، ويعصف بتقرير الفحص الفنى ويوصمه بالعوار ويؤكد عدم صحته.

تضارب تقارير الفحص الفنى مع اقوال الشاكى ومحضر التحريات:•

قــــد ورد بــــهما بــــأنــــه بــــالــــفحص الــــفنى ملــــقطع الــــفيديــــو تــــبني انــــه" عــــبارة عــــن تــــسجيل مــــن احــــدى الــــقنوات 
الــفضائــية ويــتضمن مــداخــلة وتــبادل الحــديــث بــني املــتهم واملتحــدث الــسابــق لحــزب املــؤتــمر، فــى حــني ان 
مـــقدم الـــبالغ – والـــذى قـــام بـــنسخ الـــفيديـــو مـــن مـــوقـــع يـــوتـــيوب عـــلى الـــقرص املـــدمـــج املحـــرز ســـند الـــجنحة 
املـاثـلة – قـد اجـزم بـأن هـذه املـدخـلة قـد شـاهـدهـا عـلى قـناة بـى بـى سـي الـعربـية فـى حـلقة االعـادة، كـما 
اكـد عـلى صـحة اقـوالـه مـا اورده محـرر مـحضر تحـريـات االمـن الـوطـنى بـقيام املـتهم بـاالدالء بـتصريـحاتـه 

خالل املداخلة الهاتفية التى اجراها بقناة بى بى سى االخبارية.

وهـو االمـر الـذى يـقطع بـما ال يـدع مـجاال لـلشك مـن الـتالعـب بـالـفيديـو املـنسوب لـلمتهم وعـدم صـحته، وهـو 
االمر الذى معه يتهدم الدليل املستمد منه بما يجزم ببراءتى املتهم من االتهام املنسوب الي.
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ثالثا : التراخى فى اإلبالغ:

الــثابــت قــانــونــاً وقــضاءاً أن الــتراخــى فــى اإلبــالغ إنــما يــدل عــلى الــشك فــى صــحة األمــر، والــشك دومــا مــا 
يفسر لصالح املتهم حسبما سارت أحكام محكمة النقض املصرية.

وبــــــمطالــــــعة اوراق املــــــحضر املــــــاثــــــل، يســــــتبني أن الــــــشاكــــــى – وهــــــو مــــــحام بــــــالــــــنقض ويــــــعلم تــــــمام الــــــعلم 
بـاإلجـراءات الـقانـونـية واملـواعـيد والـدفـوع الـتى تـنال مـن صـحة وسـالمـة اإلجـراءات – قـد أقـر بـصدر شـكواه 
بـــأنـــه قـــد شـــاهـــد الـــفيديـــو املـــنسوب لـــى بـــتاريـــخ 6/10/2017 بـــما يـــحويـــه مـــن تـــهكم عـــلى الـــسيد الـــرئـــيس 
واتـهام الشـباب املـشاركـني فـى املـؤتـمر بـتقاضـى مـبالـغ مـالـية لـلحضور واملـشاركـة، وإعـالنـى بـأنـى اتحـدى 

الرئيس بأنه ال يستطيع مناظرتى الى آخر ذلك مما اورده الشاكى بصدر شكواه.

فـى حـني أنـه قـد تـقدم بـبالغـه املـاثـل بـتاريـخ 11/11/2017 أى بـعد 36 يـوم مـن مـشاهـدتـه لـذلـك الـفيديـو – 
إن افـترضـنا صـحة أقـوالـه – فـكيف النـسان غـيور عـلى وطـنه لهـذه الـدرجـة كـما أفـاد، ويـرغـب فـى مـزيـد مـن 
االســتقرار لــلوطــن، فــكيف لــه إذا رأى جــريــمة تهــدف الــى زعــزعــة اإلســتقرار فــى مــصر وتــشويــه صــورتــها 

امام العالم كما أدعى أن ينتظر طيلة هذه املدة حتى يتقدم ببالغه إن صح إدعائه؟

وحـــيث كـــان مـــا تـــقدم، ونـــظراً لـــكون األحـــكام الـــجنائـــية البـــد أن تـــبنى عـــلى الجـــزم والـــيقني ال عـــلى الـــظن 
واإلحــتمال، وملــا كــان مــرور تــلك الــفترة الــزمــنية الــكبيرة فــيما بــني مــشاهــدة املــبلغ لــلفيديــو وإبــالغــه عــنه مــا 
يــــدلــــل وبــــحق عــــلى تــــوافــــر شــــكوك عــــدة فــــيما اورده الــــشاكــــى مــــن اقــــوال ... فــــضالً عــــما أصــــاب الــــدعــــوى 
الــجنائــية املــاثــلة مــن مــواطــن عــوار عــدة، ومــن ثــم وجــب األخــذ فــى االعــتبار بــالــشك فــيما أورده الــشاكــى 

بصدر شكواه.

رابعا: كيدية االتهام وتلفيقه:

بــدايــة ... الــشاكــى هــو األســتاذ/ أبــو الــنجا محــمود عــثمان املحــرزى املــحامــى بــالــنقض، وعــضو مجــلس 
نقابة املحامني والبالغ من العمر حاليا حوالى 63 عاماً.

وبـــمطالـــعة اقـــوال الـــشاكـــى فـــى بـــالغـــه واثـــناء تـــحقيقات الـــنيابـــة الـــعامـــة يســـتظهر لـــعدالـــة املـــحكمة الـــكيديـــة 
الواضحة فى االتهام، ونسردها فى النقاط االتية:

14



نسـب الـشاكـى لـى اثـناء تـحقيقات الـنيابـة الـعامـة بـتاريـخ 28/11/2017 اقـوال وعـبارات مـكذوبـة عـلى 1.
لــسان الــشاكــى لــم تــرد بــالــفيديــو املــزعــوم او اى مــن تــقاريــر الــفحص الــفنية، حــيث ذكــر فــى الــصفحة 

رقم 3 ، 4 من التحقيقات االتى:

س – ما تفصيالت الشكوى املقدمة منك؟

ج - ...فــوجــئت بــاملــشكو فــى حــقه يــتناول مــنتدى الشــباب الــدولــى بــكل اســائــة وبــأبــشع االلــفاظ 
ويقول ان الشباب فى هذا املؤتمر  جائوا بالفلوس والرشوة من رئاسة الجمهورية ...

   وبـــمطالـــعة تـــفريـــخ الـــفيديـــو املـــزعـــوم (اذا افـــترضـــنا جـــدال صـــحته) نجـــد انـــه جـــاء خـــالـــيا تـــمامـــا مـــن تـــلك 
العبارات التى نسبت لى.

الــفيديــو محــل الــجنحة مــجهول املــصدر، اثــبتت الــنيابــة الــعامــة  فــى صــفحة 6،7 اثــناء مــشاهــدة 2.
االســطوانــة "... وال يــتضمن اســم الــبرنــامــج او الــقناة.."، واكــد تــقريــر الــفحص الــفنى ذلــك االمــر، 

وعند سؤال الشاكى فى صفحة 7 من تحقيقات النيابة اجاب :

س- ومن اين قمت باالستحصال على هذا املوقع؟

ج - انا سجلته من على اليوتيوب من على النت.

وهـــو االمـــر الـــذى يـــؤكـــد ان الـــفيديـــو املـــنسوب لـــى مـــلفق ومـــجهول املـــصدر وال يحـــمل شـــعار قـــناة او حـــتى 
اســـم بـــرنـــامـــج، وغـــير مـــعروف مـــصدره ومـــن قـــام بنشـــره وتـــزيـــيف تـــلك الـــعبارات الـــتى العـــالقـــة لـــى بـــها مـــن 

قريب او من بعيد.

قـرر الـشاكـى فـى بـالغـه واقـوالـه امـام الـنيابـة الـعامـة أن ذلـك الـفيديـو املـزعـوم تـم وقـت انـعقاد مـؤتـمر 3.
الشـباب بـتاريـخ 6/10/2017 عـلى الـرغـم مـن ان مـؤتـمر الشـباب انـعقد فـى 4/11/2017 اى ان 
الـشاكـى شـاهـد فـيديـو لـى اتحـدث فـيه عـن احـداث وامـور حـدثـت بـالـفعل فـى مـؤتـمر الشـباب قـبل 
انــعقاده بشهــر!! فهــل يــعقل هــذا؟، وبــمطالــعة تــفريــغ الــفيديــو املــنسوب لــى يــتبني لــعدالــة املــحكمة 
الـعديـد مـن الـعبارات الـتى تـؤكـد ان ذلـك الـفيديـو كـان وقـت مـؤتـمر الشـباب، وعـلى سـبيل املـثال مـا 
قــررتــه الــفنانــة الــعاملــية عــن رأيــها فــى مــصر، فــإذا افــترضــنا جــدال بــخالف الــواقــع والــحقيقة صــحة 
الـــفيديـــو املـــنسوب لـــى كـــيف أتـــمكن مـــن الحـــديـــث عـــن احـــداث حـــدثـــت فـــى املـــؤتـــمر قـــبل شهـــر مـــن 

تاريخه؟
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واالمـــر الـــذى يـــقطع بـــكيديـــة االتـــهام هـــو ان الـــشاكـــى رغـــب فـــى تـــلقى الـــدعـــم مـــن الحـــزب املـــصرى 4.
الــديــمقراطــى اإلجــتماعــى فــى خــوض انــتخابــات الــبرملــان عــام 2012، إال أن الحــزب رفــض دعــم 
الــشاكــى لــعدم اســتيفائــه الشــروط، فــى حــني أن الحــزب قــد ســانــدنــى فــى خــوض تــلك اإلنــتخابــات 
مـما أسـفر عـن فـوزى بـمقعد فـى الـبرملـان فـى تـلك الـفترة، مـما أثـار حـفيظة الـشاكـى ضـدى، هـذه 
الــواقــعة فــى حــد ذاتــها كــفيلة فــى بــيان الــكذب الــغير مــبرر بــاملــرة والــوارد بــصدر الــبالغ املــقدم مــن 
الـشاكـى، وهـو مـا دفـعه – بـعد انـتشار بـرامـج الـتزيـيف والـفبركـة كـما وصـفتها الـصحف اإلخـباريـة 
– تــــلفيق ذلــــك الــــفيديــــو املــــزعــــوم لــــلنيل مــــنى والــــتنكيل بــــى دون وجــــه حــــق، ولــــكن يــــشاء املــــولــــى أن 
يــــفتضح أمــــره حــــينما أورد أقــــواالً لــــم تــــذكــــر بــــالــــفيديــــو، فــــضالً عــــن مــــواطــــن الــــعوار الــــتى أثــــرنــــاهــــا 
لــعدلــكم، وهــو االمــر الــذى مــعه يــضحى الــدفــع بــكيديــة اإلتــهام وتــلفيقه دفــعاً ســديــداً لــه مــا يــؤيــده 

ويدعمه باألوراق.

وأخيراً... كيف تم تزييف الفيديو محل الجنحة املاثلة:

مـن خـالل الـخبر الـذى تـم نشـره عـلى بـوابـة اخـبار الـيوم، واملـقدم بـحافـظة مسـتندات بجـلسة الـيوم، والـذى 
يحــمل عــنوان (أحــدث أســلحة حــرب األكــاذيــب)، قــد تــناول ذلــك الــخبر كــثرة الــفيديــوهــات املــفبركــة واملــزيــفة 
عـلى مـواقـع الـتواصـل اإلجـتماعـى، والـتى تـم الـتعديـل عـليها وصـناعـتها مـن خـالل بـعض الـبرامـج الـخاصـة 
بــــاملــــونــــتاج واإلخــــراج الــــسينمائــــى وتــــقنيات ال"ديــــب فــــيك"، والــــتى وصــــفت بــــأنــــها أخــــطر الــــتقنيات الــــتى 

تستخدم فى الحرب التضليلية املعلوماتية، ونسرد لعدالة املحكمة اجزاء من تلك املقالة:

"شـــــاهـــــدنـــــا فــــي اآلونــــة األخــــيرة الــــعديــــد مـــــن الــــفيديــــوهــــات املــــفبركــــة واملــــزيــــفة عــــلى مـــــواقـــــع الــــتواصــــل 
االجـتماعـي املـختلفة، كــان الهـدف مـنها تـوجـيه رسـالـة محـددة تخـدم أفـكار الجـماعـات اإلرهـابـية لـتعود بـنا 
لــنقطة مــا قــبل الــصفر.. واســتخدمــت تــقنيات حــديــثة فــي تــرويــج الــشائــعات عــلى جــمهور اإلنــترنــت.. فــلم 
تـكتف بنشـر أخـبار كـاذبـة أو صـور قـديـمة فـقط.. بـل قـامـت بـالـتعديـل والـفبركـة عـلى الـفيديـوهـات مسـتخدمـة 
بـــرامـــج وأســـالـــيب تســـتخدم فـــي فـــنون املـــونـــتاج واإلخـــراج الـــسينمائـــي، وبـــجانـــب فـــنون الـــسينما تنتشـــر 
وتـــتطور تـــقنيات «الـــديـــب فـــيك»، لـــنكون عـــلى أبـــواب حـــرب تـــضليل مـــعلومـــاتـــية خـــطيرة تســـتخدم أحــــدث 

التقنيات التكنولوجية التي عرفها هـذا العصر........
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ويــوجــه الــخشاب رســالــة إلــى جــمهور املــشاهــديــن واملســتخدمــني لــإلنــترنــت والــذيــن تــعرض عــليهم مــثل تــلك 
الــفيديــوهــات بــضرورة أن يــعى دائــما أنــه مســتهدف ويــجب أن يــكون فــي حــالــة شــك مــما يــعرض عــليه مــن 
فــيديــوهــات مــوجــهة لــها رســالــة الــقصد مــنها االســتثارة وتــوجــيه الــفكر وتــغيير املــعتقدات، ألن الــعدو اآلن 

يستطيع أن يخترق ذاتك وإدراكك باستخدام رسالة الـصـوت والـصـورة معا.....

«Deepfake ..الديب فيك»

 عــصر جــديــد مــن الــفبركــة والــتزيــيف.. حــيث تـســـتـخـدم فــــيــه الـــتـكـنـولـــوجـــيـا والــتقنيات والــبرمــجيات 
املــعقدة وقــد يســتحيل فــيه تــمييز الــحقيقة عــن الــكذب، إنــه عــصر الــتزيــيف الــعميق أو مــا يــعرف بـــالـــديـــب 

.«Deepfake» فـيـك الــــ

«البداية»

فـي نـوفـمبر عـام ٢٠١٧ نشـر بـوسـت عـلى مـوقـع «REDDIT» مــن خــالل إحـدى الـصفحات.. عـبارة عـن 
اإلعــالن عــن مــقاطــع فــيديــوهــات كــثيرة «إبــاحــية» لــشخصيات عــامــة ومــشهورة أجــنبية! وانتشــر الــبوســت 
ســـــريـــــعا وكـــــانـــــت تـــــلك املــــــقـاطــــــع واقــــــعـيـة ومــــــقـنـعـة وال يـــــمكن الـــــتفكير فـــــي فـــــبركـــــتها أو الـــــتالعـــــب بـــــها 

بالوسـائـل التقليدية.

«Deepfake»هدف الـ

ويـؤكـد شـادي جـبريـل مـتخصص فـي الـتحقق عـن األخـبار وتـدقـيق الـوقـائـع أن الـتزيـيف الـعميق أو الـديــب 
فــيك تــقنية تســتخدم إلنــــتــاج فــيديــوهــات مــــفــبـركــــة تـســـتـهــدف الـــشـخـصـيـات الــعامــة ســـواء كــانــت 
سـياسـية أو غـير سـياسـية، وتسـتخدم إلظـهارهـم يـدلـون بـتصريـحات لـم يـدلـوا بـها أو إنـتاج فـيديـو يـسيء 
لـسمعتهم، وتـقوم الـتقنية عـلى رصـد صـور مـتعددة لحـركـة وجـه وفـم الـشخصية املـراد تـزيـيف تـصريـحاتـها، 
ويــــتـم نـــقل هـــــذه الــــصـور إلـــــى بـــرنـــامـــج الشـــبكة الـــعصبية مـــن أجـــل دمـــجها مـــع وجـــه شـــخصية أخـــرى 
تـدلـى بـتصريـحات تظهـر فـي نـهايـة عـملية الـتزيـيف عـلى لـسان الـشخصية األولـى، ويـوضـح جـبريـل أن تـلك 
الـتقنية اسـتخدمـت فـي بـادئ األمـــر مــع فـنانـني مـشهوريـن لـتشويـه سـمعتهم بــالــزج بـصورهـم فـي أفــالم 
إبــــاحــــية لــــم يــــكونــــوا فــــيها عــــلى اإلطــــالق، ولــــكن ســــريــــعا مــــا تــــطور األمــــر وانــــتقل إلــــى فــــبركــــة تــــصريــــحات 
شـخصيات عـامـة سـياسـية، كـانـتشار فـيديـوهـات مـفبركـة لـلرئـيس األمـريـكي األسـبق بـاراك أوبـامـا وأخـرى 
لــلرئــيس األمــريــكي الــحالــي دونــالــد تــرامــب.. األمــر الــذي يــؤكــد خــطورة تــلك الــتقنية واســتعمالــها لــتزيــيف 

الحقائق في قضايا شائكة....
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وبــإنــزال مــاورد فــى ذلــك املــقال عــلى وقــائــع الــجنحة الــتى نــحن بــصددهــا يــتضح جــليا لــعدالــة املــحكمة ان 
بـرنـامـج (الـديـب فـيك) ظهـر فـى نـوفـمبر 2017 اى وقـت تـقديـم الـبالغ مـن الـشاكـى، وهـو مـا يـبرر تـراخـى 
الـــشاكـــى فـــى تـــقديـــم بـــالغـــه ملـــدة 36 يـــوم مـــن تـــاريـــخ مـــشاهـــدة الـــواقـــعة وقـــام بنســـب اقـــوال وعـــبارات عـــلى 
لــسانــى لــم أتــفوه بــها مــن األســاس وجــاء الــفيديــو املــزعــوم خــاويــا مــنها تــمامــا، ويــثبت بــما ال يــدع مــجاال 
لــلشك انــعدام صــلتى بهــذا الــفيديــو ومــاجــاء فــيه مــن اقــوال، وانــه تــم تــزويــر هــذا الــفيديــو لــلنيل مــنى والــزج 

بى فى غياهب السجون كنوع من انواع االستهداف السياسى ليس إال.

واخــــيرا ... أثــــق كــــل الــــثقة فــــى تــــفهمكم لــــكل مــــا أوردنــــاه مــــن دفــــوع ودفــــاع، ونــــلتمس وبــــحق بــــراءتــــى مــــن 
اإلتهامات املنسوبة الى، ونشكر للهيئة املوقرة سعة صدرها إحقاقا للحق.

واخـــتتم االســـتاذ زيـــاد مـــرافـــعته وانـــضم الـــيه بـــاقـــى الـــزمـــالء وتـــمسكوا بـــكافـــة مـــا أبـــدى بهـــذه الجـــلسة مـــن 
دفاع وطلبات.

قرار املحكمة 

وبعد املداولة ،،،، قررت املحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة الثالثاء املوافق 10/3/2020
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